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Vuosi on vaihtunut ja lumi saatu maahan. 
Joskus sanotaan, että uusi vuosi ja uudet 
kujeet, mutta emmeköhän me mene pitkälti 
vanhoilla.

Meillä on takana varsin vilkas ja toiminnan 
täyteinen vuosi. On ollut monenlaista  
aktiviteettia ja siihen lisäksi olemme saa-
neet valmiiksi hallirakennuksen. Erittäin 
suuri kiitos kaikille toiminnan mahdollista-
neille tahoille.

Jo ennen vuodenvaihdetta saatiin tehtyä 
Kolmisoppisen jäälle retkiluistelurata
ja ladut, niin pertsan kuin vapaankin 
hiihdolle. Ladut ja luistelupaana olivatkin 
vilkkaassa käytössä. Samoin napakelkka on 
saatu paikoilleen ilahduttamaan lapsia ja 
lapsiperheitä.

Vuoden vaihteen jälkeen lunta tuli sen 
verran lisää, että myös kaupungin ylläpitä-
mät ladut saatiin virallisesti hiihtokuntoon. 
Tämä tietää vilskettä Majan parkkipaikoilla 
ja tietysti myös kahvion puolella. Hyvä näin, 
sillä onhan Majakahvion myynti suuri osa 
tuloistamme, joilla toimintaamme rahoite-
taan.

Kaupunki teki ns. väliparkkipaikalle lisää 
parkkitilaa ja siihen pitäisi mahtua nyt n. 40 
autoa. Tämä näkyy Majan kävijämäärässä 
ja Maja onkin käymässä pieneksi. Vaikka 
parkkitilaa tulikin reilusti lisää, niin kyllä 
tuo lisäkapasiteettikin on jo osoittautunut 
riittämättömäksi ja ruuhkat parkkeeraukses-
sa jatkuvat.

Nyt alkanut vuosi on osaltani viimeinen 
puheenjohtajana. Kuusi vuotta tässä pestis-
sä tulee täyteen ja se on jo uusien sääntö-
jenkin mukaan maksimi, jonka voi yhtäjak-
soisesti tätä hommaa hoitaa.

Ulkoilullista loppuvuotta kaikille.

Hessu

Puheenjohtajan pulinoita Teksti: Hessu
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Jyväskylän Latu järjesti Tommi Soidinmäen 
’Joulun hiljaisuus’ konsertin sekä Taulumäen 
kirkossa 27.11. että Keltinmäen kirkossa 18.12.

Taulumäen upea kirkko, karismaattinen  
Tommi säestäjineen ja kauniit joululaulut.
Jotkut kappaleet nostivat aivan kylmät väreet, 
kun Tommin ääni pääsi kirkossa oikeuksiinsa.
Kaksi hänen faniaan oli tullut Oulusta asti 
kuulemaan idoliaan. ”Meidän piti tulla tänne, 
kun hänellä ei ole joulukonserttia Oulussa”, 
he sanoivat. Konsertin jälkeen valokuvat 
idolinsa kanssa, nimmarit, halaukset ja sitten 
kotimatkalle Ouluun. Tommin suosio on aivan 
valtava!

Keltinmäen kirkko täyttyi pääasiassa lähellä 
asuvista ihmisistä. Tälläkin kertaa he kiitte-
livät: ”Kiitos, kun toitte taas joulukonsertin 
meille tänne kotiin”. On aivan ymmärrettävää, 
kuinka hyvältä se tuntuu, kun ihmisten ei tar-
vitse matkustaa pitkiä matkoja, vaan pääsevät 
kävelemällä kuulemaan kaunista joulumusiik-
kia. ”Tulethan Tommi taas ensi vuonna”, näin 
Tommilta kyseltiin.

Tommi Soidinmäen ’Joulun hiljaisuus’ konsertit

Muumihiihtokoulu 9�–10�2�2019 Täysikuunhiihto tiistaina 19�2�2019

Muumihiihtokoulu järjestetään Ladun Majalla 
9.–10.2.2019 klo 12–14. Hiihtokoulu on  
tarkoitettu 5–8-vuotiaille lapsille (jo 5 vuotta 
täyttäneille).

Perheen pienimmille tarkoitettu perhe-
hiihtokoulu (alle 5-vuotias oman aikuisen 
seurassa) järjestetään samana viikonloppuna 
9.–10.2.2019 klo 12–13. 

Hiihtokouluun voi ilmoittautua 28.1.–3.2.2019 
Jyväskylän Ladun nettisivujen kautta. Mikäli 
apuohjaus tai hiihtokouluopetus hiihtokoulus-
sa kiinnostaa, ota yhteyttä!

Hiihtokouluterveisin
Satu Jokilahti
044 311 0633
satujokilahti@gmail.com

Lähtö tapahtuu Ladun Majalta klo 18 alkaen. 
Jokainen voi hiihtää omaa vauhtiaan.

Täysikuunhiihdon pituus on n.5 km ja reitti 
kiertää Soidenlammen ympäri ja on helppo-
kulkuista maastoa. Sen voi hiihtää molemmilla 
tyyleillä yhden tai useamman kierroksen. Reitti 
on valaistu myös ulkotulilla ja matkan varrella 
olevalla nuotiopaikalla voit syödä eväitä ja 
paistella makkarat. Ei osanottomaksua

Ladun Majan kahvio on avoinna klo 21 asti.

Tervetuloa koko perheen voimalla  
täysikuunhiihtoon. 

Jyväskylän Latu

Teksti: Rami Saarinen

”Totta kai tulen” oli Tommin vastaus.

Joulukonsertit olivat huikea menestys. Oli  
todella ilo nähdä, kuinka kuulijat nauttivat 
Tommin konserteista. Kirkosta poistuvien  
ihmisten kasvot olivat hymyssä  
- tuntui hyvältä!

Joulukonsertissa esiintyivät:
Tommi Soidinmäki, laulu
Jenni Kupari-Soidinmäki, piano
Lasse Asu, puhaltimet
Joona Lehto, kitara
Topias Lehtola, viulu ja lyömäsoittimet
Mikko Leimu, miksaus

Kiitämme Tommia ja hänen yhtyettään. 
Kiitos myös yhteistyökumppanillemme 
Mediatalo Keskisuomalaiselle: yhdessä 
tehden kaikki onnistuu paremmin.

Sunnuntaina 24. helmikuuta 2019

Lähtöpaikat: 
Laajis (Laajavuorentie 15)
Ladun Maja (Ronsuntaipaleentie 279)

Lähtöaika:
klo 9-11

Ei osanottomaksua

Reitit: 
merkitty Jyväshiihto-opastein  
(vain perinteinen hiihtotyyli)

• Laajiksesta 25 km ja 45 km
 25 km Laajis-Köhniö-Kotalampi-Hanhiperä- 
 Ladun Maja-Kotalampi-Köhniö-Laajis
• Ladun Majalta 
 Majan 10 km ja 20 km lenkit 

Vapaalla hiihtotyylillä Laajis-Köhniö- 
Kotalampi-Ladun Maja ja takaisin.

Ensiapupäivystys on Ladun Majalla.
Osanottajat ovat järjestäjien toimesta  
vakuutettu.

Kaikki osanottajat saavat suksitarrat.
Ostamalla 1 euron arpalipukkeen osallistut 
Lapin lomaosakeviikon arvontaan.
Laajiksen ja Ladun Majan kahviot palvelevat 
hiihtäjiä.

Lisätietoja
Matti Varesmaa
p. 0400 601 473
matti.varesmaa@kolumbus.fi

Perinteinen monokirkko järjestetään  
sunnuntaina 3.3.2019 Ladun Majalla klo 13.00.

Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Keltinmäen seurakunta ja Jyväskylän Latu

64� Jyväshiihto

Monokirkko sunnuntaina 3�3�2019
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Ennakkovarauksia ei tarvittu ja peruskoulueng-
lannilla pärjää mainiosti. Ja jos kielitaito on 
ruosteessa, elekielellä voi paikata puutteita.

Päällimmäisenä mieleen on jäänyt paikallis-
ten rauhallinen elämänrytmi ja seesteisyys sekä 
tietenkin mahtavat vuoristomaisemat. Pieneksi 
tuntee vaeltaja itsensä astellessaan maailmaan 
korkeimpiin lukeutuvien lumihuippuisten vuor-
ten juurilla.
 
Nepalista suuntasimme kohti Uuden-Seelannin 
Te Araroa –vaellusta. Edellisestä pitkästä vael-
luksesta (Pacific Crest Trail, PCT) oli yli vuosi ja 
edessä oli reilut 3000 km läpi koko Uuden-See-
lannin vaihtelevien maastojen.

Kokemus oli opettanut, että pitkästäkin 
projektista selviää, kun pilkkoo sen hallittaviin 
kokonaisuuksiin. Meille se tarkoittaa seuraavan 
ruokakaupan sijainnin selvittämistä. Repuissa 
oli kaikki tarpeellinen, mutta samalla vain 
tarpeellinen.

Uuden-Seelannin saaret ovat luonnoltaan ja 
asutukseltaan hyvin erilaisia. Suurin osa asuk-
kaista, lampaat mukaan lukien, asuu Pohjois-
saarella eteläisen ollessa harvempaan asuttua 
ja vuoristoisempaa.

Vaellus on hyvin monipuolinen kattaus 
erilaista maastoa: hiekkarantaa, tie- ja kau-

punkikävelyä, joissa ja jokien läpi vaeltamista, 
vuoria, peltoa, laidunmaata, paljon riippusil-
toja, kaikenkokoista kivikkoa, puskaa, heinää, 
havumetsää, sademetsää, kaikenlaista metsää. 
Vaellukseen kuuluu myös mm. noin viiden 
päivän melonta-osuus sekä maastopyöräilyä. Ja 
toki lauttamatka saarten välissä.

Tiedämme nyt myös, miltä kuollut opossumi 
haisee.

Vaelluspäiviä kertyi 106, joiden aikana 
kastuimme läpimäriksi vain kerran, viimeistä 
edellisenä päivänä. Te Araroa on osin kuuluisa 
vaihtelevista ja ajoin kurjistakin sääolosuhteis-
taan. Meillä kävi onni osua kaupunkiin juuri 
myrskyn, tai hurrikaanin, lähestyessä. Poislu-
kien tuon yhden kerran. 

Luonteeltaan Te Araroa eroaa PCT:stä 
merkittävästi. Kyse on nuoresta vaellusreitistä, 
joka vielä hakee muotoaan ja tunnettuuttaan, 
erityisesti paikallisten keskuudessa. Tuntuu, 
että kasvavat turismimäärät rasittavat maan 
kantokykyä ja se osin näkyi paikallisten asen-
teissa kansainvälisiä turisteja, ja etenkin meitä 
vaeltavia budjettimatkailijoita kohtaan. 

Vajaan neljän kuukauden Uuden-Seelannin 
seikkailun jälkeen oli mukava vaihtaa maisemaa 
ja matkustusmuotoa.
 
Olimme molemmat pitkään haaveilleet pur-
jehtimisesta, Anna vielä pidempään. Vaikka 
olemme molemmat kotoisin Keski-Suomesta 
ja hyvien vesiyhteyksien ääreltä, ei purjehdus 
ollut koskaan ollut osa elämäämme. Vierailut 
ystävien luona rannikkosuomessa olivat aina 
lisänneet kiinnostustamme veneilyyn, ja erityi-
sesti purjein etenemiseen.

Tiesimme, että purjehduskausi on alkamai-
sillaan samoihin aikoihin kun lopettelimme 
vaellustamme. Tiesimme myös, että moni vene 
suuntaa kohti Tyynenmeren saaria.

Lopulta tapasimme perheen, joka oli valmis 
ottamaan meidät mukaan miehistöönsä. Kun-
nioitettavaa rohkeutta, huomioiden ettei meillä 
ollut tippaakaan kokemusta. Seikkailumme 
alkoi Uudesta-Seelannista jatkuen Fidzin kautta 
Tongalle.

Jälkeenpäin katsoen, tärkeämpää oli avoin 
kiinnostus uuden oppimiseen kuin aiempi 
kokemus. Ja paljon opimmekin, niin purjehditun 
neljän kuukauden aikana kuin sen kuukauden 
aikana, jonka käytimme veneen kunnostukseen. 
Voimme lämpimästi suositella, jos purjehtimi-
nen yhtään polttelee. 

Oli ainutlaatuista herätä yön viimeiseen vah-
tivuoroon auringon kajastaessa taivaanrannan 
takana keskellä eteläistä Tyyntämerta.

Kokonaisuudessaan seikkailut menivät 
tälläkin kertaa hyvin ja niistä on jäänyt paljon 
elinikäisiä muistoja ja uusia tuttavuuksia. Kiitos 
vielä kerran, että saimme jakaa kokemuksia 
kanssanne.

Terveisin,
Anna ja Tuomas

Hei kaikki latulaiset!

Ladun valokuvauskerho järjesti meille jälleen 
tilaisuuden tulla kertomaan matkoistamme 
vuoden 2018 viimeiseen kerhoiltaan 9.12. Ladun 
Majalla. Väkeä oli paikalla tuvan täydeltä. Kiitos 
kaikille osallistujille ja valokuvauskerholle tilai-
suuden järjestämisestä.

Viimeksi kävimme kertomassa vuoden 2016 
Pohjois-Amerikan seikkaluista. Tällä kertaa 
kertomukset tulivat Nepalista, Uudesta-Seelan-
nista ja Tyyneltämereltä.

Matkustimme Nepaliin syksyllä 2017. Seu-
raavat lennot oli varattu vajaan kuukauden 
päähän, joten aikaa oli hyvin. Pohjan seikkailul-
le loi Annapurnan ympärivaellus. 

Alue kehittyy ja liikenneyhteydet paranevat, 
kun Nepalin ykkösvaelluskohteeksi nimetty 
reitti kasvattaa suosiotaan koko ajan. Sesonki 
on loka-marraskuussa, jolloin sääolosuhteet 
ovat parhaat ja maisemat sen mukaiset. Itse 
satuimme paikalle mahdollisesti juuri ennen 
sesongin huippua ja saimme seikkailla rauhalli-
silla poluilla. 

Päädyimme vaeltamaan 190km 13 päivän 
aikana. Polut olivat hyvässä kunnossa ja eri rei-
tit hyvin merkattuja. Kyliä on 5-10 km välein ja 
niissä aina vähintään yksi majatalo ja ravintola. 
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Teksti: Mauri Pitkänen

Ladun Maja on ollut Kolmisoppisen rannalla jo 
yli 60 vuotta. Toki majarakennusta on laajen-
nettu vuosien varrella samalla, kun toimintakin 
on vilkastunut.  Alkuvuosina Majalle tultiin 
pääosin hiihtämällä alhaalta kaupungista. Se 
oli retkien kohde tai välietappi pidemmällä 
retkellä. Majan ympäristö onkin ollut melkois-
ta erämaata. Sen voi vieläkin havaita järeistä 
havupuista alueella.  

Aikojen kuluessa hiihtäjille on ryhdytty avaa-
maan latuja talkoovoimin. Vapaaehtoiset ovat 
hoitaneet työn: jossain vaiheessa moottorikelk-
kojen ja nykyisin mönkijöiden avulla. 

Pitkäaikainen latumestari Raimo Koivistoinen 
siirsi varsinaisen vastuun latutöistä hiihtoalan 
konkarille, Paavo Seppäselle 1.1.2019. Raimo 
ja yhdeksän muuta vapaaehtoista pitävät 
yhdistyksen metsälatuja kunnossa.  Perintei-
set vitonen ja kymppi on saatu tammikuun 
puolivälissä kunnostettua, samoin kaksikymp-
pinen Muurameen, Kivitaskulle saakka. Kympin 

Ladun Majan toiminta on aina perustunut vapaaehtoistyöhön

ladulta on pistolatu Ylä-Sallaajärven laavulle, 
jossa voi vaikka paistaa makkarat. Jäälle tehdyt 
luistinradat ja jäälatu palvelivat hyvin, kunnes 
jäälle nousi vesi.

Yhdistyksen ajamat ladut ovat metsälatuja, 
osin vaativiakin. Reittien varrella luonto on 
lähellä ja siellä voi kiireettömästi ja rauhassa 
nauttia talvesta. Suotta Majan seutua ei ole 
kutsuttu termillä ”Lähilappi”.

Leveämmät latu-urat ovat kaupungin ylläpitä-
miä. Kaupunki on hoitanut reittejä hyvin. Latu-
koneiden kuljettajat ovat ammattinsa osaavia, 
reippaita ammattilaisia. Pikkukakkonen on 
niin suosittu lasten ja hiukan mäkiä pelkäävien 
isojenkin keskuudessa, että kaupunki asentaa 
siihenkin valot. Sitä kannattaa suositella kaiken 
ikäisille.

Mönkijöiden hankinnassa on apuna ollut Jyväs-
Riihi. Se on myös ollut uuden hallihankkeem-
me tukija. Halli on nyt valmiina kaupungin ja 

yhdistyksen kalustolle. Sinne kalustetaan myös 
suksienhuoltotila hiihtäjiä varten. Hallissa 
säilytetään myös lumikenkiä, joita Majalla 
kävijät voivat vuokrata. JyväsRiihen avun lisäksi 
hallityömaa on vaatinut suunnattoman paljon 
ponnisteluja talkoolaisilta, joiden työn tuloksia 
tulevat harrastajatkin pääsevät nauttimaan.

Ladun Maja on jatkanut suosiotaan. Vaikka 
kesällä pysäköintialueita suurennettiin, viikon-
loppuisin ne ovat täynnä ulkoilijoiden autoja. 
Vapaaehtoiset majapäivystäjät huolehtivat 
asiakkaiden viihtyvyydestä. Majan maksulii-
kenne koki uudistuksen, kun saimme käyttöön 
maksukorttilaitteen. Tällä hetkellä jo liki puolet 
asiakkaista maksaa ostoksensa kortilla. Maja-
päivystyksen työvuorot ovat mielenkiintoisia ja 
tuovat vaihtelua kunkin arkielämään. Vapaa-
ehtoisia majapäivystäjiä tarvitaan lisääkin.
Lehdessä on toisaalla yhteystiedot, mikäli olet 
kiinnostunut vapaaehtoistyöstä.

Sisäpelit

Sisäpelit, lentopallo ja sähly, jatkuvat 
jo totutulla kaavalla. Mukaan mahtuu 
uusiakin harrastajia.

Lentopallo
• Naiset, maanantai klo 19.15–20.30  
 Pupuhuhdan koulu
• Miehet, tiistai klo 16.30–18.00  
 Pupuhuhdan koulu
• Sekavuoro, lauantai klo 14.00–15.30  
 Keltinmäen koulu

Sähly
• Sekavuoro, torstai klo 20.45–22.00  
 Viitaniemen koulu
• Perhevuoro, lauantai klo 12.30–14.00  
 Keltinmäen koulu

Lisätietoa ja ajanmukaisen tilanteen 
näet kotisivuilta.
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Muistoja Ladun Majalta

Järviset, Lampiset, Voitto- ja Y-side, sälesuksiterva, 
hautaterva, paahtaminen. 
Onko tuttuja sanoja? 

Oletko vuosien ja vuosikymmenten aikana retkeillyt 
Ladun Majan maastossa?  

Kerro meille muistojasi: olitpa sitten retkeilijä, luotta-
mushenkilö tai vapaaehtoinen talkoolainen Majalla.

Majakahviossa voi nyt maksaa ostokset 
luotto- ja pankkikortilla samaan tapaan kuin 
mm. markettien kassoilla.  Kortin voi työntää 
lukijaan ja näpytellä PIN – koodin. Lähimaksa-
minen hoituu viemällä kortti alle 5 cm päähän 
kortinlukijasta (vain alle 25€ maksut). Maksaa 
voi myös älypuhelimella, jossa on lähimaksa-
miseen tarkoitettu sovellus.  

Käteisen rahan käyttö vähenee jatkuvasti. 
Käteisen rahan nostaminen pankkitiskiltä 
on hankalaa,  pankkikonttoreiden määrä on 
vähentynyt merkittävästi ja niiden aukioloai-
koja on rajoitettu.  Myös pankkiautomaattien 
määrä on vähenemässä ja rahan nostaminen 
omalta tililtä pankkiautomaateiltakin on 
tulossa osittain maksulliseksi.

Yhtä aikaa ostoksien maksaminen erilaisilla 
korteilla ja nyt myös älypuhelinsovelluksilla 
on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen nopeasti. 
Syitä kehitykseen on monia. Edellä mainittu 
muutos lienee enempi seuraus kuin syy.  Kort-
timaksaminen ja varsinkin lähimaksaminen 
on hyvin nopea toimenpide eikä virheille alt-
tiimpaa käteisen vaihtorahan laskemista tar-

vita. Tehtyjen maksujen seuraaminen omalta 
pankkitililtä onnistuu helposti ja kätevästi niin 
älypuhelimella kuin tietokoneella.  

Kun vaihtorahoja ei tarvita, niin kolikoita ja 
pikkuseteleitä ei lompakkoon tai taskunpoh-
jalle kerry enää samaan tapaan kuin aikai-
semmin. Edes pysäköintiin ei enää tarvita 
kolikoita tai seteleitä. Pysäköinnin voi maksaa 
pankki-/luottokortilla tai älypuhelinsovel-
luksilla eikä parkkimittarilla tarvitse edes 
vierailla.

Näistä edellä mainituista sekä erityisesti 
viime hiihtokaudella lisääntyneistä kysymyk-
sistä ”eikö teillä voi maksaa kortilla?” johtuen 
myös Ladun Majan kahviossa otettiin tämän 
hiihtokauden alussa käyttöön kassaohjelmis-
to ja laitteet, joita käytetään sekä käteis- että 
korttimaksujen vastaanottamiseen.

Majakahviossa voi siis edelleen kuten aina 
ennenkin maksaa kolikoilla ja seteleillä, 
mutta nyt myös kortilla ja älypuhelimella.  

Tervetuloa virkistymään, nauttimaan kuppi 
kuumaa, paistamaan makkaraa ja tankkaa-
maan hieman lisää energiaa seuraaville 
hiihtokilometreille tai pulkkamäkeen ja 
napakelkkakierroksille. Tai ihan muuten vaan 
nauttimaan Majan hämyisestä tunnelmasta 
munkkia mutustellen.

Meitä Jyväskylän Ladun jäseniä on noin 3000. 
Yhdistyksemme toiminta on vilkasta ja moni-
puolista.   

Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoiseen 
talkootyöhön. Perinteisten toimintamuotojen 
rinnalle on tullut ja toivotaan myös uusia 
lajeja ja uudenlaisia harrastamisen muotoja. 
Jokainen laji tarvitsee toimijoita ja moninaisia 
osaajia. 

Tehtäväkenttä on lähes rajaton. Tehtävistä 
löytyy niin fyysisiä kuin henkisiä ponnistuksia 

Postitse:
Jyväskylän Latu ry

PL 232
40101 Jyväskylä

Sähköposti: 
jyvaskylanlatu@gmail�com

Toimintojen vetäjiä ja talkoolaisia tarvitaan

Jyväskylän Latu kehittää jatkuvasti toimin-
taansa.  Parhaillaan selvitämme sähköisen 
jäsentiedotteen tekemistä ja lähettämistä 
muutaman kerran vuodessa jäsenlehden 
ilmestymisen (4 kertaa vuodessa) väliaikoina.  
Tarkoituksenamme on entisestään parantaa 
kulloinkin ajankohtaisten asioiden tiedotta-
mista jäsenkunnalle paitsi kotisivuillamme 
ja Facebookissa myös 4-6 kertaa vuodessa 
ilmestyvillä jäsentiedotteilla, jotka toimitetaan 
jäsenillemme jäsenrekisterissä olevaan sähkö-
postiosoitteeseen.  

Tässä yhteydessä ilmeni, että jäsenrekisteris-
sämme olevista sähköpostiosoitteista iso osa 
on syystä tai toisesta toimimattomia. Osoite 
voi toki olla väärin kirjoitettu, mutta on myös 
osoitteita, jotka eivät enää ole voimassa eikä 

Jäsentietojen päivitys

niihin pystytä postia lähettämään.  

Siksipä pyydämme nyt jäseniämme päivit-
tämään jäsentietojen sähköpostiosoitteet 
ja tietenkin myös muut, mikäli tiedot ovat 
muuttuneet.  Tämä onnistuu kätevästi mene-
mällä Jyväskylän Ladun kotisivuille kohtaan 
Jäsentietojen muutokset, joka löytyy pääot-
sikon Jäsenyys alta.  Sieltä löytyy linkki, jota 
klikkaamalla pääsee Suomen Ladun sivulla 
täytettävälle palvelukortille, jolla tarvittavat 
muutokset voi tehdä. Ohjeet palvelukortin 
täytöstä ja lähettämisestä löytyvät samasta 
paikasta.

Kiitos paljon avustanne ja virkistäviä hiihto-
retkiä!

vaativia hyvin monenlaisia toimia.

Talkootoiminta on iloista ja innostavaa yhdes-
sä tekemistä mukavassa porukassa. Talkoisiin 
ja vapaaehtoistoimintaan voit tulla kerran tai 
kahdesti, mielellään useasti. Tai voit sitoutua 
säännölliseen toimintaan. Valinta on sinun!
Ota reilusti yhteyttä hallituksen jäseniin tai eri 
toimintojen vastaaviin, niin etsitään sinulle 
sopivaa vapaa-ajan tekemistä.

Tervetuloa mukaan kehittämään ja 
vaikuttamaan! Talkoissa tavataan!

Setelit tai kolikot hiihtopuvun taskussa eivät 
ole enää välttämättömiä, kun vierailet Ladun 
Majan majakahviossa. Maksaa voi myös  
pankki-/luottokortilla sekä älypuhelimella. 

Ladun Majalla maksuvälineenä käy myös pankkikortti Teksti: Aimo Kirjavainen
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Jyväskylän Ladun valokuvauskerho on valo- ja 
videokuvauksesta kiinnostuneille yhdistyksen 
jäsenille tarkoitettua toimintaa. 

Valokuvauskerho kokoontuu normaalisti joka 
kuukauden toinen sunnuntai klo 17.00 Ladun 
Majalla. Toukokuun kerhoilta on viivästetty 
viikolla äitienpäivän vuoksi.

Tulevat kerhoillat ja muuta: 
10�2�2019 illan teema ”maisemakuvaus”
10�3�2019 illan teema ”sommittelu”
16�3�2019 valokuvauskerhon  
 majapäivystysvuoro
14�4�2019
19�5�2019
9�6�2019

Kerhon toiminta sisältää kuvaamista, 
 koulutusta, kuvien katselua ja muuta  
kuvaukseen liittyvää. Yhdistys tarjoaa kahvit/
teet kerhoilloissa.

Kerhoiltojen lisäksi teemme kuvausretkiä, 
pidämme kursseja, tutustumme näyttelyihin ja 
alan tapahtumiin. 

Kuvaamme myös erilaisia Jyväskylän Ladun 
ja muidenkin organisaatioiden järjestämiä 
tapahtumia. 

Jos valokuvaus tai videokuvaus kiinnostaa, 
niin tervetuloa mukaan mukavan harrastuksen 
pariin. 

Lisätietoja:
Ismo Räsänen 
0400 544 414 
ismo.rasanen@gmail.com

Jyväskylän Latu toimii Suomen Ladun omista-
mien Akumajan ja Dominickin mökin isäntä-
yhdistyksenä. Molemmat majat sekä niihin 
liittyvä rantasauna sijaitsevat Pohjois-Lapissa 
kauniin Akujoen rannalla, Paistunturin erä-
maa-alueen rajalla. Luonnonkauniille paikalle 
johtaa parkkipaikalta 3,3 kilometrin patikoin-
tireitti. 

Akumaja-toimikunta on järjestänyt vuoden 
2018 aikana kolme retkeä kohteeseen. Kevään 
huoltoviikko toukokuussa, retkiviikko hei-
nä-elokuun vaihteessa ja toinen huoltoviikko 
syyskuun lopussa ovat onnistuneet loistavasti. 
Huoltoviikot mahdollistavat talkootöiden 
ohessa myös retkeilyä upeissa Lapin maise-
missa. 

Kohteita vuokraa ja kohteiden varaukset 
hoitaa Suomen Latu. Kohteita vuokrataan vain 
Suomen Ladun jäsenistölle. 

Järjestämme Akumaja-illan maanantaina 

Ulkonakuinlumiukko-tapahtuma järjestetään Ladun Majalla hiihtolomalaisten 
riemuksi keskiviikkona ja torstaina 27.-28.2. klo 12 alkaen. Tule tekemään oma 
lumiukkosi valmiista aihioista. Lapioita, porkkananeniä ja hiilisilmiä löytyy Majalta. 
Muuta rekvisiittaa voit tuoda mukanasi.

Ulkonakuinlumiukko-tapahtuma 27�–28�2�2019

Valokuvauskerho

Akumaja-kuulumisia

Kuva Leena Hietala

4.2.2019 klo 18.00–20.00 Ladun Majalla. Illan 
aikana kerromme kuvin ja sanoin vuoden 2018 
Akumaja-retkistä sekä tulevista suunnitelmista. 

Akumaja-ryhmä hoitaa Ladun Majan päivystyk-
sen lauantaina 16.2.2019 ja silloin kerromme 
myös kiinnostuneille Akumaja-toiminnasta. 

Kevään huoltoviikko on 22/2019 
(pe 24.5.2019–su 2.6.2019) 
Syksyn huoltoviikko on 39/2019 
(pe 20.9.2019–su 29.9.2019) 

Näiden lisäksi pyrimme järjestämään kohtee-
seen ainakin yhden retkiviikon, josta tiedo-
tetaan myöhemmin. Tule mukaan Jyväskylän 
Ladun Akumaja-toimintaan.

Lisätietoja
Ismo Räsänen
0400 544 414
ismo.rasanen@gmail.com
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SUNNUNTAI 3�2�2019 
Vetäjä: Suomalainen Raili
050 536 4048, suomalainenraili@gmail�com

Knuuttila Helena Kontturi rva
Kontturi hra Minkkinen Sari
Nieminen Pipsa Nieminen Roope
Puura Pirjo Ristikivi Arja
Ruuskanen Paula Ruuskanen Tuomo
Sorri Ritva Turtiainen Tiina

LAUANTAI 2�2�2019 
Vetäjä: Rantalainen Kari
040 589 1478, karantalainen@gmail�com

Hämäläinen Reino Kannelin Marja-Leena
Leinonen Ansa Leinonen Timo
Matilainen Sirkka Penttinen Sanna
Pitkänen Mauri Tokkari Marjatta
Tokkari Taimo

Majapäivystykset helmi-maaliskuussa

Hyvä talkoolainen, ole yhteydessä ryhmäsi ve-
täjään hyvissä ajoin ennen päivystysvuoroasi. 
Näin vetäjälle jää tarvittaessa aikaa reagoida 
muutoksiin.

Jos nimeäsi ei listoilta löydy ja olet halukas 
tulemaan iloiseen joukkoomme, ole yhteydes-
sä sinulle sopivan ajankohdan vetäjään. SUNNUNTAI 17�2�2019 

Vetäjä: Klemi Ossi 
040 034 7826, ossi.klemi@pp.inet.fi

Eerola Matti Joronen Sirpa
Järviö Tauno Kalinen Heikki
Parkkonen Irma Pölönen Auvo
Rautiainen Kaisa Valjus Jussi

LAUANTAI 16�2�2019 
Vetäjä: Bäck-Kiianmaa Raili
040 707 1510, raili�back@kiianmaa�com

Akumajalaiset
Tiihonen Keijo Vimpari Jenna

SUNNUNTAI 10�2�2019 
Vetäjä: Kuvaja Leena
050 911 4145, leena.kuvaja@kolumbus.fi

Hiekkanen Anneli Hokkanen Airi
Hokkanen Eija Hutu Irmeli
Kaitajärvi Eila Kontinen Jarkko
Loberg Elsa Loberg Soile
Pasanen Raija Pasanen Rauno
Pennanen Matti Repo Varpu

LAUANTAI 9�2�2019 
Vetäjä: Vuorenmaa Kari
040 064 1344, kari.vuorenmaa@pp1.inet.fi

Jauhiainen Mervi Jauhiainen Tapio
Karetie Pirjo Kiviranta Riitta
Minkkinen Marja Muhonen Juho
Saarikko Markku Vuorenmaa Iris

Hanke 20330, kalustohallin ja kaluston 
ajanmukaistaminen on nyt saatu päätökseen. 
Toki vielä on jäljellä kaikenlainen raportointi 
ja maksatushakemusten täyttö, jotta saadaan 
vielä avustukset maksuun. Eiköhän nämä-
kin saada viimeistään helmikuun loppuun 
hoidettua.

Tämä projekti saatiin nyt tehtyä ja kunniak-
kaasti maaliin, joten voitaneen siirtyä kohti 
uusia haasteita.

Erittäin suuri kiitos kaikille rakentamiseen 
osallistuneille.

Tulossa on, ainakin toivottavasti, grillikodan 
rakentaminen, vanhan kelkkatallin siirto sekä 
joskus tulevaisuudessa Majan peruskorjaus/
laajennus.

Nämä projektit odottavat vastuullisia vetäjiä, 
mutta eiköhän hallituksesta joku sellainen 
löydy, ainakin toivon näin.

Rakentaminen on pääsääntöisesti varsin 
simppeliä puuhaa ja uskon, että jatkossakin 
talkooväki, joka nyt on osallistunut, pakertaa 
myös jatkossa. Ja varmaan uusiakin löytyy.

Byrokratian hoitoon on kuitenkin hallituksesta 
löydyttävä vastuullinen kynän pyörittäjä. Tie-
tysti, kun rakentamisesta puhutaan, niin myös 
luvan vaatima vastaava mestari tarvitaan 
valvomaan, että direktiivit tulee täytettyä.

Kun nuo pikku detaljit saadaan kuntoon, niin 
mikä vain tuollainen ”pikku näprääminen” 
meiltä onnistuu. Siispä ei kun kohti uusia 
haasteita.

Hanke 20330 loppuun Teksti: Hessu

Jyväskylän Ladun kevätkokous

Jyväskylän Latu ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Majalla torstaina 25�4�2019  
klo 18�00. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat, kuten tilinpäätös, toimintakertomus ja  
vastuuvapauden myöntäminen.

Lisäksi mahdollisesti muut hallitukselle määräaikaan mennessä tehdyt esitykset, jotka  
kuuluvat yleisen kokouksen päätettäväksi.

Esityslista on luettavissa kotisivuilla lähempänä tapahtumaa. Tervetuloa!

Hallitus

Majakuulumisia

Majan kahvio aukaistiin asiakkaille jo vanhan 
vuoden puolella. Asiakkaita piisasi niin ettei 
pöytiin meinannut mahtua. Väliparkkipaikan 
laajennus näkyy asiakasmäärien kasvuna. 
Tietysti asiaan vaikuttaa myös hiihdon suosion 
kasvu.

Uusi kassajärjestelmä iZettle, joka mahdol-
listaa myös korttimaksut, otettiin käyttöön 
jo tuolloin ja se on varsin simppeli. Vaikka 
parkkitilaa saatiin tälle kaudelle lisää, niin 
edelleen paikoitus on jonkinlainen ongelma, 
samoin Majalle johtava tie.

Tien levennys oli 
menneelle vuo-
delle suunnitteilla, 
mutta valitettavasti 
nuo muut projektit veivät ajan ja tämä siirtyi 
tuonnemmaksi.

Päivystysvuorot jatkuvat jo totutusti.
Hiihtolomaviikoille 8 ja 9 päivystykseen voi 
ilmoittautua joko Majalla olevaan listaan tai 
Aune Koivuselle (aune.koivunen@gmail.com). 
Samoin, jos hiihtokelit jatkuvat pitempään 
kuin mitä listat yltää.

SUNNUNTAI 3�3�2019 
Vetäjä: Varesmaa Sirkka
040 528 3236, sirkka�varesmaa@luukku�com

Boman Markus Bäck-Kiianmaa Raili 
Kosonen Pekka Makkula Anne
Malinen Tuula Mannsten Sylva
Siltanen Ritva Suomalainen Raili 
Peitsenheimo-Aarnio Liisa

LAUANTAI 2�3�2019 
Vetäjä: Koivunen Aune
040 727 9486, aune�koivunen@gmail�com

Aalto Erkki Ilmavirta Keijo
Ilmavirta Pirjo Keränen Kari
Keränen Taina Kokkonen Terhi
Korpela Tuula Leinonen Niilo
Mankonen Risto Minkkinen Pentti
Minkkinen Terttu Toivari Mauno
Tyrväinen Anne

LAUANTAI 23�2�2019 
Vetäjä: Leskisenoja Vesa
040 028 9621, vesa.leskisenoja@pp.inet.fi

Sauvakävelijät

SUNNUNTAI 24�2�2019 
Vetäjä: Seppänen Paavo
040 506 6398, paavo�k�seppanen@luukku�com

Heinonen Ulla Kovanen Seppo
Kovanen Ulla-Maija Laakso Lauri
Laitinen Hannu

Jatkuu seuraavalla sivulla >>
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LomaosakkeetJäsenedut

Majojen vuokraus

Vuoden 2019 lomaviikot on arvottu tammi-
kuussa. Lomaviikon saaneille on ilmoitettu 
henkilökohtaisesti. Vapaaksi jääneet viikot 
päivittyvät kotisivuille.

Jyväskylän Latu ry:n jäsenenä saat esim.

• Suomen Latu ry:n jäsenyyden
• Suomen Ladun Latu & Polku -lehden
• Jyväskylän Latu ry:n jäsenlehden
• Mahdollisuuden lomailla yhdistyksen  

Lapin lomaosakkeissa
• Vuokrata edullisesti yhdistyksen erilaisia 

liikuntavarusteita
• Ladun Majan saunan käyttömahdollisuuden
• Alennusetu 15% Halonen Sport:n  

normaalihinnoista
• Alennusetu 10% Partioaitta Oy:n  

normaalihinnoista
• Alennuksia yöpymisistä esim.  

Norjan ja Ruotsin retkeilykohteissa
• Alennetut jäsenmaksut muissa Suomen  

Ladun lukuisissa jäsenjärjestöissä ja  
seuroissa, ns. rinnakkaisjäsenyys.

Suomen Latu ry:n kotisivuilta näet kaikki val-
takunnalliset Suomen Latu ry:n jäsenedut.

Ladun Majaa vuokrataan yksityishenkilöille,  
kouluille, päiväkodeille, yhdistyksille ja  
firmoille.  Maja sopii hyvin erilaisten  
tilaisuuksien kuten perhejuhlien, kokousten 
ja liikunnallisten tai luontoon liittyvien  
tapahtumien pitopaikaksi. Majan tuvassa  
on tilaa noin 50 hengelle. Majan keittiö ja  
sen välineistö ovat myös vuokralaisten  
käytettävissä, mutta vuokraajan on itse  
hankittava kaikki mahdolliset tarjottavat, 
kuten kahvit, ruuat yms.

Kiilopää

Tunturimajat niminen  
rivitaloyhtiö sijatsee 
Inarissa n. 16 km  
Saariselän keskustasta, 
Suomen Ladun  
Eräkeskus Kiilopään ja 
tunturin välittömässä 
läheisyydessä.

Jerisranta

Jerisrannan mökkikylä  
sijaitsee Muoniossa  
Hotelli Jeriksen  
välittömässä  
läheisyydessä,  
kauniin kalaisan 
 Jerisjärven rannalla.

Ylläskuningas

Ylläskuningas 
sijaitsee Kolarissa 
Äkäslompolon  
Nilivaarassa,  
osoite Nilirinne 2.

Vapaita viikkoja voi kysellä ja varata:
Leena Parviainen
040 572 3376
leena.m.parviainen@gmail.com

LAUANTAI 16�3�2019 
Vetäjä: Räsänen Ismo
040 054 4414, ismo�rasanen@gmail�com

Valokuvauskerho

SUNNUNTAI 17�3�2019 
Vetäjä: Pitkänen Mauri
040 080 7916, mauri.pitkanen@elisanet.fi

Vapepa

SUNNUNTAI 10�3�2019 
Vetäjä: Parviainen Leena
040 372 3376, leena�m�parviainen@gmail�com

Aapakari Marjaana Aapakari Markku
Hiekkataipale Anitta Hiekkataipale Jarmo
Hjelt Arto Jalava Pekka
Koivula Ritva Salmikangas Esa
Suokas Jarmo Suokas Kirsi
Treufeldt Harry

LAUANTAI 9�3�2019 
Vetäjä: Jokilahti Satu
044 311 0633, satujokilahti@gmail�com

Hämäläinen Taina Jörgensen Kai
Keränen Taina Lappalainen Taavi
Lattu Martti

Soppimajalla on päärakennus, ulkorakennus, 
puucee, juomavesikaivo, tiilinen grilli, pihaka-
lusteita, laituri ja vene. Ulkorakennuksessa on 
kaksi aittahuonetta, työkaluvarasto ja puuvaja.

Soppimajalla on vakiona makuupaikat 8:lle 
henkilölle. Tilapäisjärjestelyin majoittuvien 
lukumäärää voidaan lisätä. Majoittuvien pitää 
tuoda omat liinavaatteet. Käytön jälkeen 
vuokraajan pitää siivota käyttämänsä  
rakennukset. 

Ladun Maja hinta

Ei-jäsenet 130 €/vrk
Jäsenet 110 €/vrk

Soppimaja hinta

Ei-jäsenet 120 €/vrk 200 €/vkl
Jäsenet 90 €/vrk 150 €/vkl

Pitemmistä vuokrausajoista 
neuvotellaan erikseen. 
Poikkeavat hinnat juhannuksena 
ja Neste Rally Finlandin aikana.

Ladun Maja ja Soppimaja sijaitsevat Kolmisoppisen rannalla
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Hallitus 2019
Parviainen Heikki
puheenjohtaja

lentopallo, sähly,  
majavaraukset

0400 318 106 hessu.parviainen@gmail.com

Hilska Marjut
varapuheenjohtaja

sauvakävely, Dropbox, 
tiedotus

040 775 5768 marjut.hilska@gmail.com

Räsänen Ismo
jäsen

jäsenrekisteri,  
valokuvaus, Akumaja

0400 544 414 ismo.rasanen@gmail.com

Saarinen Raimo
jäsen

040 500 1576 raimosaa@gmail.com

Vimpari Juha
jäsen

Vapepa, turvallisuus, FB, 
polkujuoksu, retket

040 707 1510 juha.vimpari@gmail.com

Kirjavainen Aimo
jäsen

kotisivut, talous, 
Dropbox

040 588 6256 kiraimo@live.com

Leino Reijo
jäsen

hiihto, pyöräily 040 568 8751 reijo.leino@elisanet.fi

Myllymäki Johanna
jäsen

maastopyöräily mylly.mtb@gmail.com

Seppänen Paavo
jäsen

hiihto 040 506 6398 paavo.k.seppanen@luukku.com

Koivistoinen 
Raimo, jäsen

majahuolto, 
frisbeegolf

0400 824 179 raimo.koivistoinen@kolumbus.fi

Koivunen Aune
varajäsen

majatoiminta 040 727 9486 aune.koivunen@gmail.com

Varesmaa Matti
varajäsen

hiihto, sauvakävely 040 060 1473 matti.varesmaa@kolumbus.fi

Toimihenkilöt 2019
Kivijärvi Heikki välinevuokraus 050 402 1351 heikki.kivijarvi@kolumbus.fi

Knuuttila Helena jäsensihteeri 040 585 2974 haknuuttila@gmail.com

Paakkonen Päivi taloudenhoitaja 040 753 8201 paivi.paakkonen@hotmail.com

Parviainen Leena Lapin lomaosakkeiden 
vuokraus

040 572 3376 leena.m.parviainen@gmail.com

Suomen Latu ry
Hallituksen jäsen, 2� varapuheenjohtaja
Raimo Saarinen
040 500 1576, raimosaa@gmail.com
Liittyminen ja jäsenasiat 09 8567 7450

Yhdistyspalvelut 09 8567 7460

Kurssit ja koulutukset 09 8567 7470

www.suomenlatu.fi

Keski-Suomen Latualue
Latualueen yhdyshenkilö
Kaija Roivainen, Härmänmaan Latu
050 328 2482, kaija.roivainen@gmail.com

Suomen Ladun järjestötoimikunta
Jyväskylän Ladun jäsen
Mauri Pitkänen 
0400 807916 , mauri.pitkanen@elisanet.fi

Välinevuokraus

Jyväskylän Latu vuokraa retkeilyvälineitä ja -tarvikkeita kaikille halukkaille – siis myös ei-jäsenille.  
Jos mietit vaikkapa lumikenkien ostoa, vuokraa ensin kokeeksi Ladun kengät ja päätä vasta 
sitten, hankitko omat. Latusopen osoite on Tellervonkatu 19, 40200 Jyväskylä. 
Jäsenhinnat merkitty punaisella. Tiedustelut ja varaukset: 
Heikki Kivijärvi, 050 402 1351, heikki.kivijarvi@kolumbus.fi. 

Välineet vuokrattavissa hinta/vuorokausi hinta/viikko
Ahkio 3 kpl 35 € 15 €
Lasten ahkio 1 kpl 35 € 25 €
Kävelysauvat 27 paria 2 € 1 € 10 € 5 €
Lumikengät 27 paria 10 € 5 € 25 € 15 €
Potkukelkka 1 kpl 10 € 5 € 25 € 15 €
Skiket (maastorullaluistimet) 3 paria 10 € 5 € 25 € 15 €
Eräsukset ja sauvat  
(2 x 230 cm ja 1 x 210 cm)

2 paria 10 € 5 € 25 € 15 €

Rinkka 2 kpl 10 € 5 € 25 € 15 €
Teltta tai retkilaavu Halti Pro (4 h) 2 kpl 10 € 5 € 25 € 15 €
Suksiboksi 1 kpl 35 € 25 €
GPS-paikannin (vain jäsenille) 1 kpl 10 €

Jyväskylän Ladun jäsenmaksut 2019 hinta
Henkilöjäsen 31 €
Perheenjäsenyys  
(kaikki samassa taloudessa asuvat)

41 €

Nuoriso- ja opiskelijajäsen 13 €
Rinnakkaisjäsen 20 €
Yhteisöjäsenmaksu 28 €
Jäseneduista löydät tietoa osoitteesta  
www.jyvaskylanlatu.fi/jasenedut

Liity jäseneksi

Lue lisää ja liity jäseneksi 
nettisivujemme kautta.

Ilmoitukset hinta
Keskiaukeama 400 €
Takakansi 300 €

Sivu 2 200 €
Muut sivut     1/1 150 €
                        1/2 100 €
                        1/4 70 €
Pikkuilmoitus 50 €
Pikkuilmoitus (jäsen) 20 €

Jyväskylän Ladun jäsenlehti

Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tam-
mi-helmikuun, huhti-toukokuun, elo-syyskuun 
ja marras-joulukuun vaihteessa. Jäsenlehdet 
ovat luettavissa myös netissä yhdistyksemme 
kotisivuilla.

Jos haluat lukea jäsenlehden ekologisesti 
pelkästään kotisivuilta niin ilmoita siitä  
sähköpostilla osoitteeseen jyvaskylanlatu@
gmail.com. Lisäämme tiedon asiasta jäsen-
rekisteriin. Jatkossa saat sähköpostiisi viestin 
aina, kun uusi lehti ilmestyy kotisivuille 
luettavaksi.

Seuraava jäsenlehti ilmestyy huhti-touko-
kuun vaihteessa. Lehden aineisto osoittee-
seen jyvaskylanlatu@gmail.com viimeistään 
perjantaina 12�4�2019.
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Helmikuu

Maanantai 4.2.2019 Akumaja-ilta

La–Su 9.–10.2.2019 Muumihiihtokoulu

Sunnuntai 10.2.2019 Valokuvauskerho

Tiistai 19.2.2019 Täysikuunhiihto

Sunnuntai 24.2.2019 Jyväshiihto

Ke–To 27.–28.2.2019 Ulkonakuinlumiukko

Maaliskuu

Sunnuntai 3.3.2019 Monokirkko

Sunnuntai 10.3.2019 Valokuvauskerho

Huhtikuu

Sunnuntai 14.4.2019 Valokuvauskerho

Torstai 25.4.2019 Kevätkokous

TULEVIA TAPAHTUMIA

Kuva Upe Nykänen


